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فرستنده :داكتر جالل

سوانح و پیام تسلیت در پیوند به شهادت محترم پوهنوال عبدالباقی امین

برای دیدن ویدیو روی این عکس کلیک کنید.
پیام تسلیت محترمه رنگینه حمیدی سرپرست و نامزد وزیر وزارت معارف در پیوند به شهادت محترم پوهنوال
عبدالباقی امین رییس شورای علمی این وزارت
با تأسف و اندوه فراوان اطالع حاصل نمودیم که حوالی ساعت 8:30صبح امروز ،محترم پوهنوال دکتور عبدالباقی امین
رییس شورای علمی وزارت معارف ،در نتیجه انفجار ماین مقناطیسی کارگزاری شده بر موتر حامل شان به شهادت
رسیده و اسامی گلبدین خان راننده وی زخم برداشت.
به نمایندگی از خانواده بزرگ معارف این رویداد غمانگیز را به شدت نکوهش نموده و عامالن آن را دشمنان علم و
دانش میدانم.
شهادت محترم امین صاحب را به خانواده محترم شان و همه من سوبین معارف تسلیت عرض نموده و از بارگاه ایزد منان
برای محترم امین صاحب که بیشترین قسمت عمر خود در راستای خدمت گذاری و تربیه سالم فرزندان کشور وقف
نموده اند بهشت برین استدعاء نموده و برای خانواده محترم شان صبر جمیل آرزومندم.
برای محترم گلبدین خان نیز شفای عاجل و کامل تمنا می نمایم.
شهادت محترم عبدالباقی امین ضایعه ی بزرگی برای خانواده معارف و جامعه علمی افغانستان است.

بیوگرافی مختصر استاد شهید پوهنوال دکتور عبدالباقي امین
نگارش :حافظ ذبیح هللا ساطع
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بسم هللا الرحمن الرحیم
پوهنوال عبدالباقی امین فرزند عبدالکبیر در سال  1344هجری شمسی در قریه داالن ولسوالی دایمیرداد والیت وردک
چشم به دنیا گشود.
مؤهالت و مدارک علمی :در سال  1990م لیسانس را در شرعیات از پوهنتون اسالمی مدینه منوره،به تقدیر امتیاز
بدست آورده ودر سال 1996م ماستری را درفقه مقایسوی از پوهنتون ام درمان اسالمی در کشور سودان کسب نموده
ودر سال 2001م درجۀ دكتورا در فقه مقایسوی از همان پوهنتون به تقدیر امتیاز نائل گردید.
تجربه کاری اکادیمیک :فعالاستاد پوهنتون سالم در مرحله ماستری  ,از سال2018-2011م رئیس مركز مطالعات
استراتیژ یک ومنطقوی و ریاست رئیس هیئت تحریر ژورنال تحکیم شده تحلیل را بدوش داشت .فعال عضو هیئت تحریر
ژورنال سالم میباشد .از سال2014-2011م رئیس تقنین ومشاوره حقوقي وزارت معارف و از سال 2011 -2007م
در پوهنتون بین المللی اسالمی اسالم آباد برای مراحل لیسانس ،ماستری ودکتورا به رتبه پوهنوال استاد واز سال
 2005 -2004م در پوهنتون اسالمی اسمریه در لیبیا برای مراحل لیسانس ،ماستری تدریس نموده واز سال2004 -1997
م در پوهنتون بین المللی افریقا در سودان برای مراحل لیسانس ،ماستری استاد بوده است.
کتابهای نشر شده :
 : .1احیاء فرضهای کفائي راه انکشاف جامعه به زبان عربی تحت عنوان (إحیاء الفروض الكفائیة سبیل تنمیة
المجتمع) که در سلسلة كتاب األمة که از طرف مرکز تحقیقاتی وزارت حج واوقاف کشور قطر در شماره
مسلسل  105در سال 2005م به نشر رسیده است .ترجمه فارسی این کتاب را مومن حکیمی در آورده است.
 : .2درامدی به شریعت اسالمی به زبان عربی تحت عنوان (المدخل لدراسة الشریعة اإلسالمیة).
 : .3تقنین شریعت اسالمی به زبان عربی تحت عنوان (تقنین الشریعة اإلسالمیة).
 : .4فقه عبادات ( احکام طهارت ) به زبان عربی.
 : .5فقه عبادات( احکام األیمان ،النذور  ،الذبائح ،األضحیة ،العقیقة ……) به زبان عربی.
 : .6مقدمة در عقود مسماة (به زبان عربی).
 : .7حقوق سیاسی زن به زبان عربی تحت عنوان (حقوق المرأة السیاسیة -واجبات ال حقوق) وبه زبان پشتو هم
به نشر رسیده است.
 : .8مفهوم تجدید (به زبان پشتو).
 : .9راه حل بحران افغانستان (موانع وراه حل ها)
 : .10روش تحقیق.
: .11اسالم سیاسی ودشمنی با آن.
 : .12اصول قانون گذاری.
 : .13اهمیت شعور سیاسی در حکومت داری خوب (تحت چاپ).

مقاله های نشر شده در ژورنالهای ملی وبین المللی:
بحثهای متعددی تحت عناوین  :روابط میان اتیوپیا واسرا ئیل ،دریای سرخ در استراتیژی عربها ،وعوامل عقب مانی
مسلمانها ,مبادئ فقه سیاسي نزد اولین خلیفه مسلمانها ,کار کردن زن از نظر اسالم ,تفعیل واجبات كفائي راه نهضت
امت اسالمي ,قانون گذاری اسالمي  ,روش قانون گذاری اسالمي ,حقوق سیاسی زن ,دالئل بر صدق نبوت ,به زبان
عربی در ژورنالهای تحکیم شده در کشورهای سودان  ,لیبیا ,پاکستان به نشر رسیده است.همچنان مقاله های متعددی نیز
در ژورنال های تحکیم شده در افغانستان به زبان های پشتو ودری به نشر رسیده است.

شرکت در کنفرانس های علمی(همراه به تقدیم مقاله) :
کنفرانس علمی در پوهنتون اربد در کشور اردن بتاریخ 2003/7/31-30م ،کنفرانس علمی پوهنتون عربی نایف علوم
امنیتي در شهر ریاض عربستان سعودی 2003/10/6م ,کنفرانس علمی پوهنتون جرش در اردن 2003 /10/12م،
کنفرانس علمی پوهنتون جرش در اردن  11-30إلى  ،2005/12 /2کنفرانس علمی پوهنتون اربد در اردن 2005/8/10م
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 ,کنفرانس علمی پوهنتون المنیا در مصر 2006/3/6-4م,کنفرانس علمی پوهنتون اسمریه در لیبیا 2004 /6/1م,
کنفرانس علمی پوهنتون طفیلة در اردن 2007/7/12 -10م  ,کنفرانس علمی پوهنتون اسالمی مدینه منوره درعربستان
سعودی 2010/3/9م ,کنفرانس علمی پوهنتون اسالمی اسمریه در لیبیا 2013/123/17م ,کنفرانس علمی مرکز
مطالعات استراتیژیک ومنطقوی در کابل  2012/6/5م  ,نمایش بزرگ ساالنه عربستان سعودی بنام (الجنادریة) در
شهر ریاض 2013/4/3م  ,کنفرانس ساالنه سازمان کوالالمبور برای آزادی وحکومت مردمی  27الی  29ماه نومبر
 2015م در مالیزیا ,کنفرانس مرکز مطالعاتی عصام در شهر استانبول (ترکیه) بتاریخ 2016/5/28-26م در مقاله تحت
عنوان (راه بیرون رفت از مشکالت در عالم اسالمی) ,کنفرانس بین المللی مرکز مطالعاتی ( )IPRIدر اسالم آباد
ومرکز مطالعاتی ( )HSFدر جرمنی  2016/5/19 -18م با مقاله تحت عنوان (مشکالت امنیتی در افغانستان وراه
بیرون رفت) ,کنفرانس بین المللی ساالنه سازمان کوالالمبور برای آزادی وحکومت مردمی ماه نومبر سال 2016م در
شهر خرطوم (سودان) با مقاله تحت عنوان (نقش جامعه مدنی در حکومت داری خوب) ,سیمینار علمی اکادیمی علوم
در کابل  1394/9/13هـ ش با مقاله تحت عنوان (صلح ضرورت اساسی کشور) ,کنفرانس علمی اکادیمی علوم در شهر
کابل  1395 /5/18هـ ش با مقالۀ تحت عنوان (انتخابات :اصل مشروعیت نظام سیاسی در اسالم).
باآلخره :
استاد عزیزم صبح روز چهارشنبه ساعت  8قبل از ظهر در مربوطات حوزه پنجم شهر کابل به اثر ماین مقناطیسی بر
موترش جام شهادت را نوشید.
هللا متعال غریق رحمتش نماید.
انا هلل و انا الیه راجعون
س ًّمى ،فَلْت َص ِبر َولْت َحْ تَسِب.
ِإ َّن ِ َّّلِلِ َما أ َ َخذََ ،ولَهُ َما أ َ ْعطَىَ ،وكُ ٌّل ِعنْ َدهُ ِبأ َ َج ٍل ُم َ
اللهم اغفر له وارحمه واعفو عنه ،واكرم نزله ووسع مدخله ،واغسله بالماء والثلج والبرد ،ونقه من الخطایا كما ینقى الثوب
خیرا من أهله ،وادخله الجنة ،واعذه من عذاب القبر ،ومن عذاب
خیرا من داره ،وأهالً ً
دارا ً
األبیض من الدنس اللهم ابدله ً
النار.
((آمین یا رب العالمین ))
سال .29/۵/1399
نگارش ((:حافظ ذبیح هللا ساطع))
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